
 انًُتزع انثاَي يُتزع يٍ أقىال األئًة عهيهى انسالو

في ذكس بعض يا اختهف فيه أهم انكالو يٍ األقىال في  

 انروات وانصفات واألحكاو 

 ِٓ رص١ٕف

ا انسَّالو  - انسيد اإلياو حًيداٌ بٍ يحيى انقاسًي  ًَ  -َعهَْيه

 

 ]د٠جبجخ اٌىزبة[



  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ([1])محمد وآلو وسلم[]وصلى اهلل على 
عٍٝ  ([2])ٛتد اهلل تعاىل ذي اٞتالل واإلكرام، والصالة على ٤تمد وآلو ا١تختارينأما بعد 

 عٍُ عٍٝ األٔبَ. 

الم  -قد ٚتعت من كثَت من كتب األئمة فإني  ُٚتالً تنبو من أحب  -َعَلْيهم السَّ
لفوائد كتبهم، والسلوك يف طلب علم التوحيد ١تذىبهم، والتمسك من مغالط  ([3])التدبر

 : أىل الضالل هبم؛ فمن ذلك

 ]روش ألٛاي األئّخ )ع( فٟ اٌزاد ٚاٌصفبد ٚاألحىبَ[ 

 ]أقوال أمَت ا١تؤمنُت )ع([
الم  -قول أمير المؤمنين  الم  -يف وصيتو البنو اٟتسن  -َعَلْيو السَّ يف  -َعَلْيهما السَّ

أن أحب ما أنت آخذ بو من  -أي بٍت  -ذكر ما جيب من النظر، وما ال جيوز: )واعلم 
ما افًتض اهلل عليك، واألخذ ٔتا مضى عليو أولوك  ([4])وصييت تقوى اهلل، واإلقتصار على

ما ألنفسهم ك ([6])يدعوا أن ينظروا ([5])من آبائك، والصاٟتون من أىل بيتك؛ فإهنم مل
أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، مث ردىم ذلك إىل األخذ ٔتا عرفوا، واإلمساك عما مل 

 يكلفوا(. 

الم–..إلى قولو  أْ أحذاً ٌُ ٠ٕجٟء عٓ هللا عض  ([7]))واعلم ]يا بٍت[: -َعَلْيو السَّ

فبسض ثٗ سائذاً، ٚإٌٝ  -صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍٝ أٍ٘ٗ  -ٚجً وّب أٔجأ ِحّذ 

 إٌجبح لبئذاً(. 

الم-قولو احملكية عنو يف كتاب هنج البالغة ويف الدرة اليتيمة وفي الخطب   :-َعَلْيو السَّ
أ٠ٙب اٌغبئً فّب دٌه اٌمشآْ ع١ٍٗ ِٓ صفزٗ فبئزُ ثٗ، ٚاعزعٟء  ([8]))انظر

ثٕٛس ٘ذا٠زٗ، ِٚب وٍفه اٌش١طبْ عٍّٗ، ِّب ١ٌظ ع١ٍه فٟ اٌمشآْ فشظٗ، 

َعٍُ  َصٍ   -ٚال فٟ عٕخ إٌجٟ  َٚ ًْ  -ٝ هللا َع١ٍَْٗ ٚآٌٗ  ٚأئّخ اٌٙذٜ أثشٖ، فَِى

 عٍّٗ إٌٝ هللا؛ فزٌه ِٕزٙٝ حك هللا ع١ٍه(. 
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)وا١تالئكة ا١تقربون على كمال البنية، وصفاء اٞتوىرية، وتقادم االبتداء، وسوابق وقولو: 
ازل وا١تقامات ا١تعارف با١تعٌت، ومقاربة النجوى، من ا٠تلق األول، والنور األفضل، وعلو ا١تن

}قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ََل ِعْلَم لََنا ِإَلَّ َما ا١تعلومة، واآلالء احملمودة، ال يعلمون منو إال ما علمهم 
، فكيف من ىو من بعدىم يف اٟتلية، ودوهنم يف ا١تعرفة، كذب  [32]البقرة: َعلَّْمتَ َنا{

العادلون، وخاب ا١تفًتون، وخسر الواصفون، بل ىو الواصف لنفسو، وا١تلهم لربوبيتو، 
 وا١تظهر آلياتو، إذ كان وال شيء كائن(. 

هلل الذي دل على  ([9])يف إجياب األزلية هلل وحده، ونفي الصفات عنو: )واٟتمدوقولو 
 شبو لو(.  ([11])أزليتو، وباشتباىهم على أال ([11])وجوده ٓتلقو، وْتدث خلقو على

 )والذي اٟتدث يلحقو، فاألزل يباينو(.  وقولو:

 وقادر إذ ال مقدور(.  )عامل إذ ال معلوم، ورب إذ ال مربوب،وقولو: 

)أول الدين معرفة اهلل، وكمال معرفتو التصديق بو، وكمال التصديق بو توحيده، وقولو: 
وكمال توحيده اإلخالص لو، وكمال اإلخالص لو، نفي الصفات عنو، بشهادة كل صفة 

وً ِٛصٛف أٔٗ غ١ش اٌصفخ؛ فّٓ ٚصف هللا  ([12])أهنا غَت ا١توصوف، وشهادة

عجحبٔٗ فمذ لشٔٗ، ِٚٓ لشٔٗ فمذ ثٕبٖ، ِٚٓ ثٕبٖ فمذ جضأٖ، ِٚٓ جضأٖ فمذ 

 جٍٙٗ(. 

ٍِىزٗ، ٚال  ([13])ازعو بال، وال الذاُت َذي ََّتْتُو، وال ا١تلكة)مل يلتبس بو حال، وال نوقولو: 

 اٌصفخ أٚجذرٗ، ثً ٘ٛ ِٛجذ وً ِٛجٛد، ٚخبٌك وً صفخ ِٚٛصٛف(. 

)باينهم بصفتو رباً كما باينوه ْتدوثهم خلقاً؛ فمن وصفو فقد شبهو، ومن مل  وقولو:
 يصفو فقد نفاه، وصفتو أنو ٝتيع وال صفة لسمعو(. 

ه، ومن عده فقد أبطل أزَلو(. وقولو:  ه فقد عدَّ ه، ومن حدَّ  )من وصفو فقد حدَّ

وّب احزجت  ([14]))ليس لذاتو تكييف، وال لصفاتو ٕتنيس، احتجب عن العقلوقولو: 

 عٓ األثصبس(. 

 )واحد ال بعدد، دائم ال بأمد، قائم ال بعمد، ليس ّتنس فتعادلو األجناس(.وقولو: 
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 ([15])خلقو، وحليتو أنو ال شبيو لو من بريتو، ومعرفتو أال)صفتو أنو ال مثل لو من وقولو: 
 َمْعِدَل عنو(.  ([16])إحاطة بو، والعلم بو أال

)دل على كونو بعظيم ما خلق، وأبان قدرتو بعجائب ما صنع، وبان عن الصفات وقولو: 
 ثغ١ش اٌصفخ ِعشٚف(.  ([17])ٓتلقو كل موصوف، وبانت عنو الصفات ألنو

يف اإلدراك واإلرادة: )عينو ا١تشاىدة ٠تلقو، ومشاىدتو ٠تلقو أال امتناع منو، ٝتعو وقولو 
 وإرادتو اإلمضاء ألموره(.  اإلتقان لربيتو، ومشيئتو اإلنفاذ ٟتكمو،

ُظ، ويريد وال ُيْضِمُر، ]وحيب[ وقولو:  ٠ٚشظٝ  ([18]))يقول وال يَ ْلِفُظ، وحيفُظ وال يتحفَّ

 ِٓ غ١ش ِسل خ، ٠ٚجغُط ٠ٚغعُت ِٓ غ١ش ِشم خ(. 

 ]ألٛاي اإلِبَ اٌحغٓ ثٓ عٍٟ )ع([

الم  -وقال الحسن بن علي أمير المؤمنين  يف جوابو البن األزرق: أصف  -َعَلْيهم السَّ
ٔفغٗ، ٚأعشفٗ ثّب عشف ثٗ ٔفغٗ، ال ٠ذسن  ([19])إ٢تي ٔتا وصف ]بو[

 ثبٌحٛاط، ٚال ٠مبط ثبٌٕبط. 

 ]ألٛاي اإلِبَ ص٠ٓ اٌعبثذ٠ٓ )ع([ 

الم  -وقال زين العابدين علي بن الحسين  يف جوابو لنجدة بن عامر:  -َعَلْيهما السَّ
سبحان من ابتدع الربايا فأحارىا، وأنشأىا فأمارىا، وشيأىا فأصارىا، ال من شيء كان 

 قبلها، وال عن مثال احتذاه ٢تا. 

 كيف يستحق األزل من ال ديتنع من اٟتدث. وقال: 

، ِٚعٕٝ ([21])معٌت الربوبية إذ ال مربوب، وحقيقة اإل٢تية وال مألوهلو جل جاللو وقال: 

 اٌعٍُ ٚال ِعٍَٛ. 

أول عبادة اهلل معرفتو، وأصل معرفتو توحيده، ونظام توحيده نفي ٚتيع صفات وقال: 
التشبيو عنو، لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف ٥تلوق، وشهادة كل ٥تلوق أن لو 

خالقاً ليس بصفة وال موصوف، وشهادة كل صفة وموصوف باإلقًتان، وشهادة اإلقًتان 
 ل ا١تمتنع من اٟتدث. باٟتدث، وشهادة اٟتدث باإلمتناع من األز 
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رعج١ش، ٚأفعبٌٗ رف١ُٙ، ٚرارٗ حم١مخ، ٚوٕٙٗ رفش٠ك ث١ٕٗ  ([21])فأٝتاؤهوقال: 

ٚث١ٓ خٍمٗ، ٚغ١ٛسٖ رحذ٠ذ ٌّب عٛاٖ، فمذ جًٙ هللا ِٓ اعزٛصفٗ، ٚلذ 

 ِٓٚ ،ٗ رعذاٖ ِٓ اشزٍّٗ، ٚلذ أخطأٖ ِٓ اوزٕٙٗ؛ فّٓ لبي و١ف؟ فمذ شجٙ 

 . ؟ فمذ أعٍٗ  َُ  لبي ٌِ

رٌ ([22])فاعل ال باضطراب ]آلٍة[وقال:  ال َّتَواَلِن فكرٍة، مدب ٌِّر ال ْتركٍة، مريد  ([23])، مقدِّ
 ال هبَُماَمٍة، ٝتيٌع ال بآلٍة، بصٌَت ال بأداٍة. 

 ]ألٛاي اإلِبَ جعفش اٌصبدق)ع([

الم  -وقال جعفر بن محمد الصادق  يف كتاب اإلىليلجة: يف كل شيء  -َعَلْيهما السَّ
 أثر تدبَت وتركيب، شاىد يدل على ُصْنِعِو والداللة على من َصنَ َعُو، ومل يك شيئاً. 

من قال اإلنسان واحد فهو لو اسم وتشبيو، واهلل سبحانو واحد وىو لو اسم، وليس وقال: 
 ثزشج١ٗ، ١ٌٚظ اٌّعٕٝ ٚاحذاً.  ([24])]لو[

 رعبٌٝ ع١ّعبً ثص١شاً ألٔٗ ال ٠خفٝ ع١ٍٗ شٟء.  ([25])إمنا يسمىوقال: 

اإلرادة من العباد الضمَت وما يبدو بعد ذلك من الفعل، فأما عن اهلل عز وجل وقال: 
 فاإلرادة للفعل إحداثو؛ ألنو ال يرى وال يتفكر. 

 ]ألٛاي اإلِبَ اٌمبعُ ثٓ إثشا١ُ٘)ع([

الم  -وقال القاسم بن إبراىيم  يف كتاب الرد على النصارى يف نفي ا١تشاركة  -َعَلْيو السَّ
بُت اهلل سبحانو وغَته: جل جاللُو عن أن يصح عليو تشبيو لشيء أو ينالو يف أزلية قددية، 

أو ذات أو صفة ما كانت من الصفات إذ يف ذلك لو كان كذلك إشراك غَته معو يف 
 اإل٢تية، إذ كان شريكاً لو يف القدم واألزلية. 

واه فخلق ابتدعو وابتداه، فوجدنا هلل خلقاً بدءاً بعد عدمو، برياً من فكلما سوقال: 
 مشاركة اهلل يف قدرتو وقدمو. 

يف كتاب الرد على ابن ا١تقفع: األشياء ليست إال قددياً أو حادثاً، ال يتوىم متوىم وقال 
 فيها وجهاً ثالثاً. 

 اهلل شيء؟ يف كتاب ا١تسًتشد: فإن سأل من اٞتهمية سائل فقال: ىل وقال 
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قيل لو: نعم، اهلل شيء ال يشبو األشياء، األشياء ُمَشيَّأٌة وىو سبحانو شيٌء ال ُمَشيَّأ بل 
ُء األشياء ال يشبو ما َشيَّأه ، ١ٌٚظ فٟ لٌٟٛ أٔب شٟء ٚهللا شٟء ([26])اهلل ُمَشيِّ

 رشج١ٗ. 

..إىل قولو: وقد يشتبو قويل شيء وشيء، وال يشتبو ا١تسمى إال إن أوقع عليو من أي 
 األشياء ىو وما ىو فحينئذ تشتبو ا١تسميات. 

يف كتاب الدليل الكبَت: وىذا الباب من خالفو سبحانو ألجزاء األشياء كلها، فيما وقال 
ال يوجد أبداً إال بُت األشياء  ([28])[ وأصلها، فيما([27])من فروع األشياء ]ٚتيعاً يدرك 

 ([29])وبينو، وال يوصف هبا أبداً غَته سبحانو، وىي الصفة اليت ال يشاركو فيها ]سبحانو[
األشياء اختالف عمومو، وال يصحح  ([31])مشارك، وال ديلكها عليو تعاىل مالك، وال يعم

األلباب أبداً إال هلل معلومة؛ ألنو وإن وقع بُت األشياء ما يقع من اإلختالف، فليس يوجد 
واقعاً إال بُت ذوات األوصاف، وكل واحد منها وإن خالف غَته يف صفة فقد يوافقو يف 

 كان ٦تا يعقل أو كان ٦تا يلمس ويرى.   ([31])صفة أخرى ]سواء[

، ([33])الطربيُت: فهذه صفتو تبارك وتعاىل يف األينية ]الثبوت[ ([32])يف جواب مسألةوقال 
ُت والذات ليست فيو جل ثناؤه ٔتختلفة، وال ذات أشتات، ولو كانت فيو ٥تتلفة لكان اثن

 أو أكثر يف الذكر والعدة، وإمنا صفتو سبحانو ىو. 

يف كتاب التوحيد: وىو الواحد ال من عدد، وال فيو عدد جيزأ، وليس شيء يقال إنو وقال 
 . ([34])واحد يف اٟتقيقة غَت اهلل تعاىل

 ]ألٛاي اإلِبَ ِحّذ ثٓ اٌمبعُ)ع([

الم  -وقال محمد بن القاسم  يف كتاب الوصية: اٟتمد هلل اٟتي القيوم ذي  -َعَلْيو السَّ
 ل وال شيء غَته. العظمة واٞتالل، الذي مل يز 

 خالف األش١بء وٍٙب.  ([35])حقيقة اإلديان بو أنو ىو الذي ]ىو[وقال: 

ثٗ ٚاٌّعشفخ ٌٗ أٔٗ ال ٠ذسن ثح١ٍخ ٚال رحذ٠ذ ٚال  ([36])حقيقة اليقُتوقال: 

رّث١ً ٚال صفخ، ٚو١ف ٠ٛصف ِٓ ال رذسوٗ اٌعمٛي ٚال اٌفىش ٚال 

 اٌحٛاط. 
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أنو قال: ))تفكروا يف  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -: وقد روي عن النيب ..إلى قولو
على عجيب  ([37])فاجعل تفكرك يف صنعو، تستدل ]منو[ ا١تخلوق وال تفكروا يف ا٠تالق((

[، ([39])قدرتو، يف كل ٤تدث، وال تفكر فيو فإنك تتيو، وهتلك ]نفسك ([38])فعلو، وعظيم
 فاستعمل العقل، وتابع السمع، واستدل باليسَت على الكثَت تسلم. 

 يف كتاب األصول: وصفتو لذاتو، ىو قولنا لنفسو، نريد بذلك حقيقة وجوده. وقال 

إمنا عٌت بقولو ]تبارك و[تعاىل ٝتيع بصَت الداللة ([41])يف كتاب الشرح والتبيُت: ]و[وقال 
٠تلقو على دركهم وعلمو ألصواهتم، اليت إمنا يعقلون َدرََكها عندىم باألٝتاع، وأنو مدرك 

شخاصهم وىيآءهتم وصورىم، وألواهنم وصفاهتم وحركاهتم، اليت إمنا يعقلون عامل ّتميع أ
ٝتاع والعيون، ا١تخلوقُت لألصوات واألشخاص باأل ([41])َدرَكها بالعيون واألبصار إذ إدراك

اليت رٔتا َكلَّت وَٖتي ََّرت، وأخطأت وأدركت ظاىراً دون باطن وَقُصَرت، وَدَرُك اهلل تبارك 
وتعاىل ٢تذا كلو َدَرٌك واحد ٤تيط ٔتا ظهر وبطن، ؤتا بَ ُعَد وقَ ُرَب، وىو َدَرُك علمو الذي ال 

 يفوتو من ا١تدركات شيء. 

 ]ألٛاي اإلِبَ اٌٙبدٞ)ع([

الم  -يحيى بن الحسين  ([42])للحقوقال الهادي  يف كتاب ا١تسًتشد:  -َعَلْيو السَّ
لو وال نقول إن ربنا جل وتقدس إ٢تنا شيء ال كاألشياء سبحانو وتعاىل وتبارك ال شبيو 

 يدانيو شيء، ومل يزل سبحانو قبل كل شيء، وىو ا١تشيء لكل األشياء. 

، ٚٔفٟ اٌعذَ اٌّفمٛد؛ ألْ اإلثجبد أْ ([43])نريد بقولنا شيء إثبات ا١توجودوقال: 

 ٔمٛي: شٟء، ٚاٌعذَ أْ ال ٔثجذ ش١ئبً. 

 يعلم ما يكون قبل كينونتو، كما يعلمو من بعد بينونتو. وقال: 

 ([44])وليس قولنا صفتان قدديتان أن مع اهلل سبحانو صفة يوصف هبا، وال ]نقول[وقال: 
وال  ([46])، وال أن مث شيئاً سوى اهلل عند ذوي العقول ٣تهوالً ([45])إّن مث صفة وموصوفاً 

 معروفاً. 

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/majmo_homaidan_almontaza_althani/1.htm#_ftn37#_ftn37
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/majmo_homaidan_almontaza_althani/1.htm#_ftn38#_ftn38
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/majmo_homaidan_almontaza_althani/1.htm#_ftn39#_ftn39
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/majmo_homaidan_almontaza_althani/1.htm#_ftn40#_ftn40
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/majmo_homaidan_almontaza_althani/1.htm#_ftn41#_ftn41
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/majmo_homaidan_almontaza_althani/1.htm#_ftn42#_ftn42
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/majmo_homaidan_almontaza_althani/1.htm#_ftn43#_ftn43
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/majmo_homaidan_almontaza_althani/1.htm#_ftn44#_ftn44
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/majmo_homaidan_almontaza_althani/1.htm#_ftn45#_ftn45
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/majmo_homaidan_almontaza_althani/1.htm#_ftn46#_ftn46


َيْحَسُبوَن َأنَّا ََل }َأْم معٌت ٝتيع: ىو عليم، واٟتجة على ذلك قول الرٛتن الرحيم: وقال: 
ِب أطٛد ع١ٍٗ  ([47])، والسر ]ىو[ [81]الزخرف: َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَنْجَواُىْم{

، يريد عامل هبم، ٤تيط  ]آي عّشاْ[ ({51بِاْنِعبَاِد)}بَِصيٌس اٌعّبئش، ٚلٌٛٗ: 
 بكل أمرىم، مطلع على خفي سرائرىم. 

أال ترى أن الفاعل ١تا ال يريد، فجاىل مذموم من العبيد، فكيف يقال بذلك يف اهلل وقال: 
 الواحد اٟتميد؟

ال فرق بُت إرادة اهلل ومراده، وأن اإلرادة منو ىي ا١تراد، وأن مراده ىو ا١توجود وقال: 
 الكائن ا١تخلوق. 

بقدرة سواه،  ([49])ىو القادر ال([48])يف كتاب الديانة: ليس قدرتو وعلمو سواه، ]و[وقال 
وىو السميع البصَت ليس ٝتعو غَته، وال بصره سواه، وال السمع غَت البصر، وال البصر غَت 

 السمع. 

من زعم أن علمو وقدرتو، وٝتعو وبصره، صفات لو، وأنو مل يزل موصوفاً هبا قبل أن وقال: 
خيلق وقبل أن يكون أحد يصفو هبا، وقبل أن يصف هبا نفسو، وتلك الصفات زعم ال 

 يقال ىي اهلل وال يقال ىي غَته فقد قال منكراً من القول وزوراً. 

فلما صح عند ذوي العقول والبيان  يف كتاب الرد على أىل الزيغ من ا١تشبهُت:وقال 
أن اٟتواس ا١تخلوقة، واأللباب اجملعولة، ال تقع  ([51])]وثبت يف عقل كل ذي فهم وبيان[

إال بشكلها، وال َٖتُدُّ إال نظَتىا، صحت لو ١تا عجزت عن درك إال على مثلها، وال تلحق 
ٖتديده الوحدانية، وثبت للممتنع عليها من ذلك الربوبية؛ ألنو ٥تالف ٢تا يف كل معانيها، 

بائٌن عنها يف كل أسباهبا، ولو شاكلها يف سبب من األسباب، لوقع عليو ما يقع عليها من 
و وذاهَتا، وكانت ىي فعلو وكان ىو فاعلها، بانت بأحق َدَرِك األلباب، فلما تباينت ذاتُ 

اٟتقائق صفاتُو وصفاهُتا، فكان درك األوىام والعقول ٢تا بالتبعيض والتحديد، وكان درك 
 من آياتو، ودل على نفسو من دالالتو.  ([51])معرفتو سبحانو بأفعالو، ؤتا أظهره

 ]ألٛاي اإلِبَ إٌبصش األغشٚػ)ع([
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الم  -وقال الناصر للحق  بن علي بن عمر الحسن بن علي بن الحسن  -َعَلْيو السَّ
الم  -األشرف بن علي بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب  البساط: يف كتاب  -َعَلْيهم السَّ

سليم من الرين  ([53])٠تلقو عنو لشهادة كل عقل ([52])و٘تام توحيده نفي الصفات والتشبيو
والرؤساء، أن كلَّ صفة  ([54])ٔتا كسب، واإلفك فيما يقول ويرتكب، واتباِع األىوى

وموصوف مصنوٌع، وشهادة كل مصنوع بأن لو صانعاً مؤلفاً، وشهادة كل مؤلٍَّف بأن 
، وشهادة ([55])مؤلفو ال يشبُهُو، وشهادِة كل صفة وموصوف مؤلف باإلقًتان واٟتدث

اٟتدث باإلمتناع من األزل، فلم يعرف اهلَل سبحانو من وصف ذاتو بغَت ما وصف بو 
 نفسو. 

االسم وا١تسمى، وأن معرفة  ([57])قال: ا١تفروض ([56])مصنف ا١تسفر ]أنو[وحكى عنو 
 ([58])االسم غَت ا١تسمى؛ ألن ا١تسمى يعرف بالصنع والدليل، واالسم يعرف من طرق

 السمع. 

انصدعت من ىذه ا١تلة طائفة ٖتلت باسم االعتزال..إىل يف كتاب الكفر واإلديان: مث وقال 
قولو بعد ذكره لكثَت من تعمقهم: حىت خاضوا يف صفات ذاتو، وضربوا لو األمثال، وقد 

ِ اأْلَْيثَاَل{عٓ رٌه ثمٌٛٗ رعبٌٝ:  ([59])هنى اهلل ،  [47]إٌحً: }فاََل تَْضِسب ىا ّلِِلَّ
 ([61])، وبالغوا يف ]خالف[ ]األعراف[ {(33)}َوَأْن تَ ُقولُوا َعَلى اللَِّو َما ََل تَ ْعَلُمونَ 

حىت تعدوا إىل الكالم يف كل ما ال يعلمون وال يدركون، خالفاً هلل  ([61])ذلك، ومل يرضوا
، وابتداعاً وٗترصاً وميناً، ورمياً بعقو٢تم -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -تعاىل ولرسولو 

 وحواسهم من وراء غاياهتا. 

ِلقت ُمقصِّرًة عن : وتكلموا من دقيق الكالم ٔتا مل ُيَكلَّفوا، ؤتا لعل حواسهم خُ ..إلى قولو
 إدراك حقيقتها، وعاجزة عن قصد السبيل فيها. 

الم-ومن شعره   في معنى ذلك قولو:  -َعَلْيو السَّ

 يف الدين بالرأي مل تبعث هبا الرسلُ    قد تعدا الناس حىت أحدثوا بدعاً 
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 من حقو شغلُ  ([62])ويف الذي جعلوا حىت استخف ْتق اهلل أكثرىم

 وقولو: 

 كل يرى اٟتق ما فيو قد اختلفوا 
  ([64])فقههم إشراك ضدىم ([63])أعٍت األوىل

 وىم ٔتفروض علم اٟتق جهاُل   
 وسائر الناس باإلمهال عقاُل 

 وقولو: 

 فجاىد وقلد كتاب اإللو 
 فقد قلد الناس رىباهنم 

 وللحق مستنبط واحد 

 لتلقى اإللو إذا مت بْو   
 وكل جيادل عن راىبْو 

 وكل يرى اٟتق يف مذىبْو 

 ]ألٛاي اإلِبَ اٌّشرعٝ ثٓ اٌٙبدٞ)ع([

الم  -وقال المرتضى لدين اهلل محمد بن يحيى  يف كتاب الشرح والبيان:  -َعَلْيو السَّ
إن سأل سائل عن الدليل أن األشياء خلقت ال من شيء فقال: ما اٟتجة يف ذلك؟ 

؛ ألْ هللا عجحبٔٗ وبْ ([65])فالقول يف ذلك: أن األشياء ٤تدثة ٣تعولة مبتدعة ]٥تلوقة[

 ٚال شٟء. 

من قال: مل يزل فيما مل يزل، فقد أوجب أن مع اهلل شيئاً مل يزل، وإمنا ىذا من لغز وقال: 
 ا١تتناظرين، أو قول من قول ا١تتجاىلُت. 

يقال: اهلل حي ال ديوت، ويقال اإلنسان حي، وإمنا يقال لو حي على ٣تاز : ([66])وقال
 الكالم، وإمنا ىو على الصحة ٤ُتَِْت. 

 نقول: إن اهلل تعاىل العامل بنفسو، وال جيوز أن نقول غَت ذلك. وقال: 

 العرض ال يقوم بنفسو، وال بد لو من شبح يقوم فيو وبو. وقال: 

يف كتاب اإليضاح: إمنا أراد بقولو: شيء، أوقع عليو اسم الشيء إذا علم أنو سيكون وقال 
اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم)}ِإنَّ زَلْ بإجياده لو وذلك يف كتاب اهلل موجود إذ يقول:   ({1َزَلَة السَّ
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، ومل تقم الساعة فيكون ٢تا شيء يُعرف، وإمنا أخرب عز وجل ٔتا سيفعلو ٦تا ينتظمو  ]اٟتج[
 اسم الشيء. 

 ]ألٛاي اإلِبَ إٌبصش ثٓ اٌٙبدٞ)ع([

الم  -بن يحيى  ([67])وقال أخوه الناصر لدين اهلل أحمد يف كتاب النجاة:  -َعَلْيو السَّ
قولنا: إن اهلل تبارك وتعاىل ىو األول قبل كل شيء من خلقو، ومل يزل عا١تاً ّتميع األشياء 

 أهنا ستكون.  من قبل كوهنا

 ال يقوم عرض إال يف جسم، وال جسم إال يف عرض. وقال: 

يف كتاب ا١توعظة: ال الضمائر تقع عليو، وال الفكر تدركو، وال طوامح العقول وقال 
 ([68])تكتنهو، وال السمات تلزمو، وال القياس حييط بو، وال النظائر تنتظمو، وال ا١تشاعر

 رٍزّغٗ، ٚال األٚ٘بَ رّثٍٗ. 

 ]ألٛاي اإلِبَ اٌمبعُ اٌع١بٟٔ)ع([

الم  -وقال القاسم بن علي  يف كتاب األدلة من القرآن على توحيد اهلل  -َعَلْيو السَّ
يف علم القرآن، ٦تن اكتفى بأفانُت الكالم، وجعل من ذلك وصفتو: وال بد من معارض لنا 

دليالً على الرٛتن يقول: إن القرآن ال يغٍت علمو عن النظر فإذا قال ذلك قائل، قلنا 
 عليو نفسك أم دلك عليو خالقك يف منزل كتابو؟  ([71]): فالنظر دلتك([69])]لو[

إن نفسو دلّتو على ذلك من قبل داللة خالقو، أحال ووجد اهلل سبحانو يأمره  فإن قال:
 بذلك أمراً يف كتابو ويندبو إليو ندباً. 

الذي أمره بذلك، وندبو إليو،  ([71])إن ذلك من اهلل علم أن اهلل سبحانو ]ىو[ وإن قال:
بو دليالً يغٍت عن كل دليل، ويهدي إىل كل سبيل..إىل آخر  ([72])ووجد يف ٚتيع ما أمره

الم  -ما ذكره  من كون القرآن معجزة وصنعاً هلل سبحانو يدل عليو كسائر  -َعَلْيو السَّ
 مصنوعاتو تعاىل. 

: إْ لبي لبئً: إرا صعّزُ أٔٗ شٟء ال وبألش١بء فّب ([73])يف كتاب التوحيدوقال 

أٔىشرُ أْ ٠ىْٛ جغّبً ال وبألجغبَ، ٚإرا لٍزُ: إٔٗ شٟء ال ٠شجٙٗ شٟء 
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ِٛجٛد ٚال َِٛ٘ٛ؛ فّب أٔىشرُ أْ ٠ىْٛ جغّبً ال ٠شجٙٗ جغُ ِٛجٛد ٚال 

 َِٛ٘ٛ؟ 

القائل: شيء إثبات، وليس يذىب الذاىب فيو إىل جسم دون : الفرق بينهما أن قول قلنا
عرض، وال إىل عرض دون جسم، وال إىل إنسان دون ملك، وال إىل ملك دون إنسان؛ 

، وقولنا: جسم وصف خاص ٞتنس دون ([74])فلما كان ذلك كذلك مل جيب بو تشبيو
 ال جيوز أن يشرك فيو غَته من األشياء.  ([75])جنس

إن زعم زاعم أنو عامل بعلم ليس ىو ىو، وال ىو غَته، مل يكن بينو وبُت من زعم وقال: 
 أنو عامل بعلم ىو ىو وىو غَته فرق. 

فإن زعم أن القائل إذا قال: ىو ىو، مث قال: ىو غَته فقد ناقض، قلنا: وكذلك إذا قال: 
 ليس ىو ىو مث قال: وليس ىو غَته، فقد ناقض. 

قلتم صفات ذات، وصفات فعل؛ فإذا قلتم  ([77])قال: إنكم ]قد[ ([76])فإنوقال: 
صفات ذات فقد أثبتم صفاٍت ما، وإذا قلتم إنا ال نرجع يف ذلك إىل غَت الذات فقد 

 ناقضتم. 

نعلمك بذلك  ([78])قلنا: ليس األمر كذلك ألنا حُت قلنا صفات الذات؛ فإمنا أردنا ]أن[
أن الصفات ىي ذاتو، وأن الصفات أشياء  ([81])نرد بو ]إال[ ([79])أنا ال نثبت هبا غَته فلم

 ليست غَته. 

يف كتاب التجريد: وقولنا ذاتو إشارة منا إليو نفسو، وليس إشارتنا ىو ىو وال غَته، وقال 
وإمنا أٝتاؤه اليت تسمى هبا لنا، وصفاتو اليت وصف هبا نفسو لنا، دالئل عليو ليستدل هبا 

 القاصدون، ليباشر هبا قلوهبم اليقُت البت، وتستشعر أنفسهم اٟتق ا١تثبت. 

يدرك علمهن، وال يدرك ا١توصوف هبن؛ ألنو جل وعال بَ ُعَد صفاتو دالئل عليو وقال: 
ْذِسن، ٚجً عٓ اٌذ َسِن، فٙٛ وّب لبي عض ]ِٓ[ لبئً:  ([81])من ُّ ه  اٌ }ََل ت ْدِزك 

}َوََل ُيِحيُطوَن بِِو ، وقال:  [301]األٔعبَ: اأْلَْبَصاز  َوه َى ي ْدِزك  اأْلَْبَصاَز{
، فاهلل جل جاللو عز عن أن حيويو قول أو ينالو يُعَرُف ٔتا َجَعَل من  ]طو[ ({111ِعْلًما)
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 الدالئل عليو، وال تُ ْوِصُل شيٌء من اٟتواس إليو، فليس ما نطقت بو األلسن من صفاتو ىو
ىو، ]وال ما ٝتعت اآلذان من صفاتو ىو ىو، وال ما كتبت األيدي من صفاتو ىو 

َف ثٗ ([82])ىو[ ؛ ثً ٘ٛ عجحبٔٗ اٌّٛصٛف ال اٌصفبد، ٚاٌّعشٚف ثّب رََعش 

 إٌٝ خٍمٗ ِٓ ا٠٢بد. 

صفاتو كلها ٤تدث علمها لنا، وسابقة يف علمو قبل كوننا، وقد فطرنا جل وعال وقال: 
، )فكان   [11]الشورى: }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{على فطرة مل يَ ْعرِىا من الصفات، مث قال: 

 . ([83])وعال(كما قال جل 

، أِٛجٛد ٌٕفغٗ أَ ٌغ١شٖ، أَ ٌٕفغٗ ([84])إن سأل سائل عن ا١توجود القدميوقال: 

 ٌٚغ١شٖ، أَ ال ٌٕفغٗ ٚال ٌغ١شٖ؟ 

فإنا نقول: إن كان سؤالك عن اهلل سبحانو؛ فإنا نقول: إنو موجود ال بإدراك كما وصف 
}َوَلْو أَن َُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَ ْغَفُروا اللََّو َواْستَ ْغَفَر َلُهُم نفسو فقال: 

ابًا رَِحيًما)  ال: لوجدوا. ، فق ]النساء[ ({46الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّو تَ وَّ

: موجود لنفسو ولغَته..إىل آخر قولو؛ فليس ىذه الصفة من صفات اهلل سبحانو وأما قولو
اليت وصف هبا نفسو، وال من صفات ا٠تَت اليت وصفو هبا أولياؤه؛ ألن ا١توجود لنفسو 

ولغَته لو موجد مل يزل واهلل سبحانو يعز عن ىذه الصفة وجيل، وإمنا يوصف ٔتا وصف بو 
ألنو ا١توجد لكل موجود ال أن وجوده كوجود ا١توجودات ألنفسها ولغَتىا تبارك اهلل  نفسو؛

 عن ذلك وعال علواً كبَتاً. 

واهلل فعظيم الشأن، قوي السلطان، مل يزل مدركاً لألشياء قبل تكوينها، وال فرق بُت وقال: 
 دركو ٢تا بعد تكوينها، وبُت دركو ٢تا قبل تكوينها. 

، فقد ٕتده  ]طو[ ({64}ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى)ما معٌت قول اهلل: فإن قال: فوقال: 
 يصف نفسو بالسمع والبصر؟ 

الرآي من ا٠تلق ىو ا١تدرك ١تا أبصر، وكذلك السامع فهو ا١تدرك ١تا  ([85]): ]إن[فإنا نقول
ُوِصَف  ([86])ٝتع، فَِلَدَرِك السامع ١تا ٝتع ُوِصَف بالسمع ا١تخروق، وِلَدَرِك ا١تبِصِر ما أبصر
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بالعُت ذات اٞتُْفِن ا١تشقوق؛ فأما اهلل سبحانو فُيْدرُِك ا١تسموعات وا١تبصرات ال بآلة من 
نفسو، وال ىي ىو وال غَته من اجملسمات من  ([87])اآلالت لكن َدَرُك قدرة هبا وصف

 خلقو، لكنها من كلماتو ا١تخلوقات. 

 فإن قال السائل: فما الفرق بُت إرادة اهلل ١تا يفعل وبُت إرادة ا١تخلوقُت ١تا يفعلون؟ وقال: 

إن بُت صفات اهلل وصفات خلقو فرقاً واٟتمد هلل؛ ألن إرادة اهلل  فإنا نقول للسائل:
سبحانو صفة لو، ومراده وجود فعلو، وإرادة ا١تخلوقُت خواطر يف ضمائر القلوب، وبُت 

 ذلك فرق كبَت ال خيفى إال على من ضعف فهمو وقل عقلو. 

 هلل إسادح إرا وبْ ِشادٖ ٚجٛد فعٍٗ.  ([88])فال أرى فإن قال السائل:

 إن مراده لو مل يكن وجود فعلو لكانت صفاتو كصفات خلقو.  فإنا نقول:

 ]ألٛاي اإلِبَ اٌحغ١ٓ ثٓ اٌمبعُ)ع([

الم  -وقال ابنو الحسين بن القاسم  يف كتاب الرد على ا١تلحدين: اعلم أن  -َعَلْيو السَّ
 قولنا شيء، إثبات موجود ونفي معدوم، وقولنا: ال كاألشياء، نفي للتشبيو. 

ىو األول ال قبل ألوليتو، وال كيف ألزليتو، كان يف حال القدم قبل بريتو وال عقل وقال: 
يكن معو أزمنة وال شهور وال ساعات، وال أمكنة وال أوقات، وال وال معقول سواه، ومل 

 علم وال معلوم، وال فهم وال مفهوم، وال وىم وال موىوم. 

يف الصفات وحنوىا: إذا جعلتها أزلية بطل اٟتدث، وإذا جعلتها ٤تدثة بطل القدم، وقال 
 وإذا جعلتها ٤تدثة أزلية فسد قولك. 

لو، عا١تاً ٔتا سَتيد كينونتو، وإمنا الذي يريد بال علم تقدم، مل يزل عا١تاً ّتميع فعوقال: 
ويضمر بغَت تكوين ىو اإلنسان اٞتاىل، اٞتائل الفكر الذي ٖتدث لو النية بعد النية، 

واإلرادة بإضمار القلب والطوية، ولو كانت إرادتو قبل فعلو لكانت كإرادة ا١تخلوقُت، 
شبو األجسام، وإمنا إرادتو فعلو، وفعلو مراده، ولكانت عرضاً من جسم، ولو كان جسماً أل

 وليس مث إرادة غَت ا١تراد، فيكون مشاهباً للعباد. 
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يف كتاب شواىد الصنع: إذا كان ىذا احملدث عدماً قبل حدوثو )فالعدم ال شيء، وقال 
، ٚروش اٌجغُ ٚاٌعشض، ٚاٌجضء اٌزٞ ([89])وال شيء ال يكون شيئاً بغَت شيء(

 صعُ ِٓ صعُ أٔٗ ٚاحذ فٟ ٔفغٗ ال ٠زجضأ. 

: أن كل ٤تدث ال خيلو من ([92])ٚتلتو ([91])اٟتكمة والفوائد بكالم ([91])مهج وفي كتاب
أن يكون جسماً أو عرضاً؛ فاٞتسم ما يقوم بنفسو وٖتلو األعراض، والعرض ما ال ينفرد 

ن كون اٞتزء واحداً يف نفسو بكونو غَت خال بذاتو وال يوجد إال حااًل، واستدل على بطال
فليس بواحد يف نفسو،  ([94])السكون، وما مل خيل من صفة مقارنة ([93])من اٟتركة أو

 واستدل على أنو يتجزأ بكونو ال يوجد إال يف جهة، وكل متحيز فلو جوانب ٖتويو. 

يف كتاب الصفات: فإن قال: ما أنكرت من أن يكون علم اهلل ال ىو اهلل وال ىو وقال 
 غَته؟ 

من  ([96])، ]وغَته[([59])وال قوة إال باهلل: ال بد أن يكون ىذا العلم الذي ذكرت قيل لو
 الصفات اليت زعمت، ٤تدثاً أو قددياً، خالقاً أو ٥تلوقاً، موجوداً أو معدوماً. 

لتو، فإن قلت وإن قلت: إن علمو شيء موجود قدمي، فال يُعلم : إن علم اهلل ٤تدث، جهَّ
غ١شٖ؛ فٙزا ال  ([97])شيء موجود قدمي إال ىو وحده، وأما قولك: ال ىو ىو، وال ]ىو[

 بٔٗ لذ٠ُ ٚغ١شٖ ِحذس. شٟء؛ ألْ هللا عجح

إن كنت أردت األٝتاء من األلفاظ والكالم، وما ينطق بو من ذلك ٚتيع األنام، وقال: 
وما يوجد يف الصحف واألجسام، فذلك غَت ا١توصوف، ألن ا١توصوف ىو اهلل، وىذا 

ِٓ اٌّفعٛالد اٌّحذثبد، ٚهللا أحذس عٍُ رٌه ٚغ١شٖ ِٓ  ([98])الكالم ]ىو[

اٌصفبد، ٚإْ وٕذ أسدد اٌّغّٝ ثٙزٖ إٌعٛد فٙٛ هللا سة اٌعب١ٌّٓ، 

 ٚ٘ٛ ِعٕب٘ب عٕذ اٌّؤ١ِٕٓ. 

: ما تفسَت علم اهلل وقدرتو، إال كتفسَت وجهو ([99])يف جوابو ليحِت بن مالك وقال
جهاً كوجو اإلنسان، أو نفساً كأنفس لو و  ([111])يعقل بأن ([111])ونفسو، فهل يقول أحد

ذوي األبدان؟ ىذا ما ال يقول بو أحد من ذوي األلباب، وال يعتقده يف اهلل رب األرباب، 
 وإمنا وجهو ىو ذاتو، وكذلك علمو وقدرتو. 
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 ]ألٛاي اإلِب١ِٓ أثٟ اٌفزح اٌذ٠ٍّٟ ٚإٌّصٛس ثبهلل )ع([

بن عيسى بن ٤تمد وقال اإلمام الديلمي أبو الفتح بن الحسين بن الناصر بن محمد 
بن عبداهلل بن أٛتد بن عبداهلل بن علي بن اٟتسن بن زيد بن اٟتسن بن علي بن أيب 

الم  -طالب   [27]الروم: }َوُىَو َأْىَوُن َعَلْيِو{يف تفسَته لقول اهلل سبحانو:  -َعَلْيهم السَّ
[ لإلنسان تنقل أحوالو حىت استكمل خلقو ليعلم نعمتو عليو، ([112])هلل تعاىل، إمنا ]بُت ا

 من إنشائو ومل يكن شيئاً.  ([113])وحكمتو فيو، وأن بعثو بعد ا١توت أىون ]عليو[

الم  -وحكى اإلمام المنصور باهلل  يف الرسالة الناصحة لإلخوان ٚتلة من  -َعَلْيو السَّ
قو٢تم: إن العرض  منهاشاهبها من ٤تاالت ا١تعتزلة  ٤تاالت ا١تطرفية تدل على بطالن ما

: اإلحالة إرادة اهلل ومراده، لكنو مل وقولهمليس ْتال وال ٤تلول، وال قدمي وال ٤تدث، 
أنو مشارك لألجسام يف ىذه ([115])كائن، و  ([114]): إن اهلل تعاىل ٝتي بأنووقولهميردىا، 

 التسمية. 

الم  -فهذه ٚتلة من أقوال األئمة   -ليس منها قول يذىب إليو األئمة  -َعَلْيهم السَّ
الم   إال ومن أقوال ا١تعتزلة ما خيالفو، ولذلك انتزعتها دون غَتىا.  -َعَلْيهم السَّ

اهلل على ٤تمد وآلو وسلم وال حول وال قوة إال  ([117])رب العا١تُت وصلى ([116])واٟتمد هلل
 باهلل العلي العظيم.

 
 

  

  

  
زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ

 

  نخ )ب(: ا١تختار. )(ـ
 

نخ )ب(: التدبَت.  )(ـ
 

يف )ب(: ٔتا افًتض.  )(ـ
 

نخ )ب(: لن يدعوا.  )(ـ
 

نخ )ج(: نظروا.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ(.  )(ـ
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نخ )ب(: فانظر.  )(ـ
 

نخ )ج(: فاٟتمد.  )(ـ
 

نخ )أ(: عن.  )(ـ
 

نخ )ب(: أنو ال شبو لو.  )(ـ
 

يف )ب(: بشهادة.  )(ـ
 

نخ )ب(: ا١تلكيتو.  )(ـ
 

يف )ب، ج(: عن العقول.  )(ـ
 

نخ )ج(: أنو ال إحاطة بو.  )(ـ
 

نخ )ج(: أنو ال معدل عنو.  -)( 
 

نخ )ج(: بأنو .  -)( 
 

زيادة من نخ )ج(.  -)( 
 

زيادة من نخ )ب،ج(.  )(ـ
 

يف )ج(: إذ ال مألوه.  )(ـ
 

نخ )ب(: وأٝتاؤه.  )(ـ
 

زياد من نخ )أ،ب(.  )(ـ
 

نخ )ج(: ومقدر ال ّتوالن فكر.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ(.  )(ـ
 

نخ )ب،ج(: ٝتي.  )(ـ
 

يف )ب،ج(: ما شيأ.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ، ج(.  )(ـ
 

نخ )ب(: ٦تا. نخ )ج(: فما.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ(.  )(ـ
 

يف )د(: يعم ٚتيع األشياء.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ب(.  )(ـ
 

يف )ب(: مسائل.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ(.  )(ـ
 

نخ )ب(: سبحانو.  )(ـ
 



زيادة من نخ )أ(.  )(ـ
 

يف )ب(: اإلديان.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )ج(: عظم.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ب(.  )(ـ
 

يف )ب(: درك.  )(ـ
 

نخ )ب(: إىل اٟتق.  )(ـ
 

نخ )ج(: الوجود.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ب(.  )(ـ
 

يف )أ(: موصوفة، وىو خطأ.  )(ـ
 

نخ )ج(: ٣تهواًل وال معقواًل وال معروفا.  -)( 
 

زيادة من نخ )ب،ج(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ب(.  )(ـ
 

نخ )ب(: وىو القادر الذي ال بقدرة سواه.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ج(.  -)( 
 

يف )ب،ج(: ظهر من آياتو ودل بو على... )(ـ
 

يف )ب(: والتشبيو عنو ٠تلقو.  )(ـ
 

نخ )ج(: عاقل.  -)( 
 

نخ )ب(: ا٢توى.  )(ـ
 

نخ )ج(: واٟتدوث.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ب(.  )(ـ
 

يف )ب(: من معرفة االسم. )(ـ
 

نخ )ج(: طريق.  -)( 
 

نخ )ب(: تعاىل.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )ج(: ومل يرتضوا.  -)( 
 



، و)د(: جهلوا. يف )ب،ج(: ٛتلوا )(ـ
 

يف )د(: أويل.  )(ـ
 

نخ )ج(: صيدىم.  -)( 
 

زيادة من نخ )ب،ج(.  )(ـ
 

يف )ب(: وقد.  )(ـ
 

لي بن أيب طالب. ىو اإلمام الناصر لدين اهلل أبو اٟتسن أٛتد بن حيِت بن اٟتسُت بن القاسم بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن اٟتسن بن اٟتسن بن ع )(ـ
 

الم–يف الفقو، ناشئًا على الزىد، بطاًل شجاعًا، جامعاً ٠تصال اإلمامة، وكان وقت وفاة أبيو ا٢تادي إىل اٟتق كان متقدمًا  َعَلْيو –غائبًا يف اٟتجاز؛ فورد  -َعَلْيو السَّ

الم الم–إىل اليمن، وتنازل اإلمام ٤تمد ا١ترتضى بتسليم األمر ألخيو  -السَّ ى وثالٙتائة. يف شهر صفر سنة إحد -َعَلْيهما السَّ
 

الم–وقام بالدعوة وبايعو الناس، فساس األمور أحسن سياسة، وجرى على طريقة أبيو يف بث العدل والنَّصفة، وجاىد  القرامطة حىت استأصلهم وأبادىم،  -َعَلْيو السَّ

ومن وقائعو معهم وقعة ذي نغاش ا١تشهورة. 
 

العويف، وجواب مسائل الطربيُت، وكتاب النجاة. ولو مؤلفات، منها: ا١تفرد، وجواب مسائل موسى بن ىارون 
 

الم–تويف  سنة ٜتس عشرة وثالٙتائة، وكانت مدة ظهوره حنو ثالث عشرة سنة، وقربه بصعدة حرسها اهلل إىل جنب أبيو وأخيو.  -َعَلْيو السَّ
 

قال يف ىامش نخ )ج(: أي اٟتواس اليت يشعر هبا اإلنسان. ٘تت. -)( 
 

زيادة من نخ )ج(.  -)( 
 

يف )ب(: دلك، ويف )أ(: دليلك. )(ـ
 

زيادة من نخ )ج(.  -)( 
 

نخ )ب(: أمر. )(ـ
 

الم-قال يف نخ )أ(: يف حاشية األصل قال: اهلل أعلم ىل كتاب التوحيد لو أو لغَته. ٘تت اٟتاشية. قلنا: كتاب التوحيد لو  )(ـ و   -َعَلْيو السَّ كما ذكر ذلك يف كتاب

التنبيو والدالئل وذكر أنو يف األصول ا٠تمسة ومعانيها. 
 

نخ )أ(: شبو.  )(ـ
 

نخ )ب(: وصف خاص لوصف دون وصف.  )(ـ
 

يف )ب(: فإن قال قائل.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ب، ج(. )(ـ
 

زيادة من نخ )ب، ج(.  -)( 
 

يف )ب(: ومل نرد أن الصفات..إخل.  )(ـ
 

ذاتو . ٘تت. -تعاىل-ىذه زيادة غَت موجودة يف األصل وإمنا وجدت يف نخ )ج( ٖتت عالمة الظن وىي ا١توافقة لكالم األئمة )ع( من أن صفاتو  -)( 
 

ب(: عن. يف ) )(ـ
 



زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )ج(: وىو كما قال جل وعال.  )(ـ
 

نخ )ج(: والقدمي.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ب،ج(.  )(ـ
 

نخ )ب(: بالبصر.  )(ـ
 

نخ )ب(: لكن درك قدرة وصف هبا نفسو  )(ـ
 

نخ )أ(: فال أدري.  )(ـ
 

 نخ )أ(: فالعدم ال شيء وال ال شيء ال يكون شيئاً بغَت شيء. )(ـ
 

نخ )ب(: منهج.  )(ـ
 

نخ )أ(: بكتاب.  )(ـ
 

يف )ب(: ٚتلتو من أن.  )(ـ
 

نخ )ب(: والسكون.  -)( 
 

نخ )ج(: مقارنة يف جهة.  -)( 
 

نخ )ج(: ذكرتو.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ،ب(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ب(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )ج(: ليحِت بن خالد.  )(ـ
 

نخ )أ(: واحد.  )(ـ
 

نخ )ب(: إن.  )(ـ
 

ما بُت القوسُت ساقط يف )ب(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ج(.  -)( 
 

نخ )ب(: أنو.  )(ـ
 

نخ )أ(: أو.  )(ـ
 

خر ء يف شهر ربيع اآليف آخر نخ )ج(: واٟتمد هلل وحده وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد وآلو وسلم وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ، مت ذلك يوم األربعا -)( 

ى (. 1191سنة )
 

وصالتو على خامت النبيُت وآلو الطاىرين.  )(ـ
 


